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Namšosva - tó
Tr - ha - la jich

zvo ni - jó
na věn - ce

aj namšosva tó zvo - ni - jó
aj tr - ha - la jich na věn ce

vše cke pa -nen - ke
pro Sla ví - ko vský

Namšosva - tó
Tr - ha - la jich

zvo ni - jó,
na věn- ce

aj namšosva tó zvo ni - jó
aj tr - ha - la jich na věn ce

vše cke pa nen - ke
pro Sla ví - ko vský

     






                  


                    


 
Na mšosva tó zvo ni - jó
namšo sva tó zvo - ni - jó
vše - cke pa nen - ke
Tr - ha - la jich na věn - ce
tr - ha - la jich na věn ce
pro Sla - ví - ko vský
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na ňo dó na ňo
dó
mlá den ce mlá den - ce

vše cke pa -nen - ke
pro Sla ví - ko vský

na ňo dó na ňo
dó ej
mlá den ce mlá den - ce ej

                           
na ňo dó aj na ňo dó dó vše cke pa nen - ke
na ňo dó aj na ňo dó ej
mlá - den ce aj mlá den - ce ce pro Sla ví - ko vský
mlá - den ce aj mlá den - ce ej


  










            

na
ňo dó na ňo
dó
vše - cke
pa-nen - ke na
ňo dó na ňo
dó ej
mlá - den ce mlá den - ce
pro Sla - ví - ko vský mlá - den ce mlá den - ce ej
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Je nom je-dna
Dé mně mi - lá

zme-ška - la
ten vě - nec

je- nom je-dna zme-ška - la
dé mně mi -lá ten vě nec

čer ve-ný rů - že
šak so já hod-né

                        
Je nom je-dna
zme- ška la
je- nom je-dna zme ška - la
čer ve- ný rů - že
Dé mně mi - lá
ten vě-nec
dé mně mi - lá ten vě nec
šak so já hod-né




                        
Je - nom je-dna zme-ška - la
je-nom je-dna zme-ška - la
čer - ve - ný rů - že
Dé mně mi - lá ten vě - nec
dé mě mi - lá ten vě nec
šak so
já hod-né
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tr - ha - la
mlá de nec

tr - ha - la
mlá- de - nec

čer ve-ný rů - že
šak so já hod-né

tr - ha - la
mlá-de nec

tr - ha - la ej
mlá- de - nec ej

                        
tr - ha - la aj tr - ha - la ej
tr - ha - la aj tr - ha - la la čer ve- ný rů - že
mlá - de-nec aj mlá de - nec ne šak so já hod-né
nlá - de-nec aj mlá de - nec ej


  










            

tr - ha - la tr - ha - la
čer - ve - ný rů - že tr - ha - la tr - ha - la ej
mlá - de-nec mlá-de - nec

šak

so

já hod-né mlá

de-nec mlá-de - nec ej

